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1 Zaměření školení  
Školení jsou zaměřena na zvýšení efektivity vývoje SW a na zavedení správných postupů vývoje 
IS včetně objektového přístupu a zohlednění principů čistoty kódu (SOLID).  

Školení jsou určena pro analytiky, technology, programátory, testery, vedoucí projektů a další 
účastníky projektů vývoje SW. 

2 Obsahová nabídka školení 

2.1 Školení „Analytické modelování (s agilním přístupem)“  

• Návrh IS od High Level Analysis přes BPM, UCM, CLASS MODEL, OOP, UML, SCRUM, Use 
Case Scenario Patterns  

• Od základů až po vyšší školu AM  
• Přechod k realizaci a k implementaci, mapování do technologie   
• Praktické postupy High Level Analysis (BPM + UCM), analytického modelování, vše 

jasně, přehledně a s příklady 
• Agilní techniky a UML při dodržení analytických postupů   
• Určeno pro všechny účastníky projektu 
• Blíže viz zde   

2.2 Školení „Principy čistého návrhu a návrhové vzory“  

• Tvorba čistého kódu podle principů SOLID 
• Flexibilní čistý kód pomocí velmi silných 23 vzorů Design Patterns (GOF) 
• Vrstvy kódu a postup střihu systém 
• Konkrétní ukázky nečistého kódu 
• Konkrétní příklady nasazení čistého kódu spolu s agilními technikami (SCRUM a pod.) 
• Určeno pro všechny účastníky projektu 
• Blíže viz zde. 

2.3 Školení Efektivní návrh IS  

Jedná se o školení jako celek dvojice školení v předešlých bodech „Analytické modelování (v 
agilním prostředí)“ a „Principy čistého návrhu a návrhové vzory“ s délkou 2 + 2 dny. Obsahově 
je stejné jako obě školení dohromady, cena je nižší o 15% (viz bod 3.5).   

2.4 Analytické vzory jako nástroj super rychlého vývoje IS 

• Od základních vzorů analytického modelování až po ty nejsložitější: 
• Opětovně použitelný stavový stroj 
• Entity s historií – návod k řešení 
• Přiřazení pracovníků k zakázce a podobná přiřazení 
• Agenda Subjekty 
• Agenda Měření a pozorování apod. 
• …další opětovně použitelná řešení 
• Blíže viz zde 
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2.5 Workshop jako ukázka vývoje agendy 

 

• workshop od počátku – rámcové zadání 
• ukázka agendy od High Level Analysis, přes BPM, UCM, OOP, UML, GOF, SCRUM, 

konkrétně v praxi 
• aktivní zapojení účastníků 
• praktická ukázka toho, že to jde 
• blíže viz zde 

3 Cenová nabídka 

3.1 Délka 

Školení pro firmy jsou plánovaná jako 2denní s tím, že je lze po dohodě rozšířit na 3denní 
doplněním o praktické kapitoly případně i o ukázky a konzultace nad vaším systémem.  

Cena případného 3denního školení činí v každé variantě 1,5násobek ceny 2denního školení. 

3.2 Školení online 

Školení se nabízí také ve formě online pro firmy (každý den od 9:00 – 17:00 s přestávkou na 
oběd) přes sdílenou obrazovku a audio.  

Pro účast vyhovuje prohlížeče Chrome, MS Edge (jiné nikoliv), anebo aplikace MS Teams. 

Školení online se nabízí se slevou 20% oproti in-house školení na firmě. 

3.3 Fixní cena  

Cena školení je fixní a není závislá na počtu účastníků, na jednom běhu je však maximálně 15 
účastníků. V případě, že je třeba proškolit vyšší počet zaměstnanců, lze přidat další běhy 
daného školení, které jsou v každé variantě nabízeny s 20% slevou oproti prvnímu běhu. Tuto 
slevu na další běhy daného školení při vyšším počtu účastníků lze uplatnit pouze v rámci dané 
objednávky a nikoliv dodatečně.  

3.4 Ceny školení  

Aktuální cena samostatného 2denního školení in-house základní běh do 15 účastníků činí 
34 900 Kč (+DPH). Tato cena je konečná, jsou v ní započítány náklady školitele a takto by se 
objevila jako částka na faktuře.   

Při vyšším počtu zájemců by v případě konání doplňkových běhů u 2denního školení měly tyto 
další běhy cenu se slevou 20%. Celková cena školení by byla dána součtem cen všech běhů.  

Pro školení online se uplatní sleva 20% oproti in-house a to i na případné dodatkové běhy př 
vyšším počtu účastníků. 

3.5 Cena dvojice školení jako celku se slevou 

Dvě školení:   

• Analytické modelování (s agilním přístupem) 
• Principy čistého návrhu kódu (SOLID) a Design Patterns v OOP  

se nabízí také jako celek (2+2)denní školení s názvem  

• Efektivní návrh IS  

s obsahem obou školení a délkou (2 + 2) dny s 15% slevou na celé školení. 

https://www.objects.cz/wp/pro-firmy/1-inhouse/workshop-vyvoj-agendy/


 
 
Ceny případných dalších běhů při větším počtu účastníků nad limit 15 účastníků činí opět 
pouze 80% ceny prvního běhu a celková cena školení by byla dána součtem cen všech běhů.  

Pro školení online se uplatní sleva 20% oproti in-house a to i na případné dodatkové běhy při 
vyšším počtu účastníků. 

Ceny případného prodlouženého (3+3)denního školení činí vždy 1,5 násobek ceny 2-denního 
školení.  

3.6 Přehledná tabulka cen podle délky školení se 

započítanými slevami 

 

  
základní běh 
do 15 
účastníků 

další běh při 
vyšším počtu 
účastníků 

  IN HOUSE   

2denní  34 900,00 Kč 27 920,00 Kč 

3denní 52 350,00 Kč 41 880,00 Kč 

(2+2)denní  59 330,00 Kč 47 464,00 Kč 

(3+3)denní 75 645,75 Kč 60 516,60 Kč 

  ONLINE   

2denní  27 920,00 Kč 22 336,00 Kč 

3denní 41 880,00 Kč 33 504,00 Kč 

(2+2)denní  47 464,00 Kč 37 971,20 Kč 

(3+3)denní 60 516,60 Kč 48 413,28 Kč 

 

 

4 Možnost výjezdového školení ve Špindlerově 
Mlýně 

Naše firma dlouhodobě spolupracuje s hotelem Lenka ve Špindlerově Mlýně, kde pořádáme tzv. 
pobytové kurzy. Blíže viz zde  

Školení v této nabídce lze po dohodě uspořádat v tomto hotelu na podzim tohoto roku.  

V tomto případě by se neuplatnil limit 15 osob na jeden běh školení..  

Při výjezdním školení je možná případná domluva ohledně možnosti prodloužení pobytu 
účastníků v Krkonoších za účelem teambuldingu (např. pěší turistika, turistika na kolech apod.) 
při stejné výši částky fakturace za školení z naší strany, ale delší doby školení (navýšení pouze 
vůči hotelu za hotelové služby).  

5 Kontakt 
V případě dotazů resp. návrhů neváhejte se obrátit přímo na školitele a organizátora školení:  
 
RNDr. Ilja Kraval (autor knih, článků, konzultant a lektor), email: objects@objects.cz,  
web: http://www.objects.cz  

https://www.objects.cz/wp/pro-jednotlivce/pobytova-skoleni-spindleruv-mlyn-krkonose/
mailto:objects@objects.cz
http://www.objects.cz/


 
 
Firma: Object Consulting s.r.o. 
IČ: 26952491 DIČ: CZ26952491 
sídlo, poštovní a fakturační adresa: č.p. 130, 543 71 Čermná  

 
Vypracováno v Čermné dne 7.7.2020 


